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Częstochowa, 12.09.2021 r. 

Szanowni Państwo 
Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli 
 

Przesyłamy informację i plakat na temat Dnia dla Życia i Rodziny, który odbędzie się 
w Częstochowie 19 września 2021 r. 
Prosimy o przekazanie tej informacji dalej do rodziców i wychowawców.  
 
Zapraszamy szczególnie do udziału w Marszu dla Życia i Rodziny, którego celem jest radosne 
świętowanie i promocja wartości jaką stanowi rodzina i życie każdego człowieka. To radosny, 
entuzjastyczny przemarsz przy muzyce orkiestry dętej z Mykanowa, dzieci, młodzieży, rodzin, 
osób niepełnosprawnych i wszystkich, którzy cieszą się swoim życiem i rodzinami.  
 
Tegoroczny Marsz dla Życia i Rodziny pójdzie pod hasłem "Czas to Miłość" i kieruje nasze 
spojrzenie na wsparcie i pomoc drugiemu człowiekowi.  
Wymiarem dobroczynnym marszu jest zbiórka pieluszek jednorazowych dla dzieci 
podopiecznych fundacji. Pieluszki zbieramy na placu pod Archikatedrą Częstochowską 
w niedzielę w godz. 10-18. 
 
Orientacyjny program Marszu dla Życia i Rodziny: 
godz. 16.00 - quiz dla dzieci z nagrodami na błoniach jasnogórskich. 
godz. 16.30 - zbiórka pod figurą Niepokalanej na błoniach jasnogórskich. 
godz. 16.45 – przemarsz Alejami NMP pod Archikatedrę Częstochowską 
godz. 17.45 - zakończenie Marszu 
 
godz.18.00 -  Msza św. w Archikatedrze Świętej Rodziny, 
po której odbędzie się modlitwa przy dzwonie "Głos Nienarodzonych". 
 
Zachęcamy aby podczas Dnia dla Życia i Rodziny chodzić ubranym na biało, a ponadto na marsz 
przynosimy białe kwiaty, które zostaną złożone pod obrazem Matki Bożej w Archikatedrze. 
 
Dla uczestników tego dnia i marszu przewidziane są również promocje i zniżki w wybranych 
kawiarniach i restauracjach. Szczegóły promocji na Facebook'u Fundacji dla Życia i Rodziny. 
 
pozdrawiam 
 
Grzegorz Nienartowicz 
Prezes Zarządu 
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Dzień Życia i Rodziny 

„Czas to miłość” 

19 września 2021 r. 

 

Dzwon „Głos Nienarodzonych” 

Godziny dopołudniowe- przybycie dzwonu „Głos Nienarodzonych” na plac katedralny 

Dzwonienie po Mszy św. 10.00, 11.00, 12.00, 18.00 

 

Marsz dla Życia i Rodziny 

godz. 16.00 – quiz dla dzieci – błonia jasnogórskie 

godz. 16.30 -– zbiórka pod figurą Niepokalanej na błoniach jasnogórskich.  

godz. 17.00 – przemarsz Alejami NMP  

 

godz.18.00 -  Msza św. w Archikatedrze Świętej Rodziny 

Po Mszy św. – spotkanie przy dzwonie „Głos Nienarodzonych”. 

 

Wymiar dobroczynny: zbiórka „Pieluszka dla maluszka” – dla podopiecznych fundacji 

(dostarczamy plac przed Archikatedrą w godz. 10-18). 

 

Wizerunek:  

W tym dniu chodzimy ubrani na biało, a na marsz przynosimy białe kwiaty do złożenia pod 

dzwonem na zakończenie marszu. 

 

Muzyka: Orkiestra dęta z Mykanowa  

 

Promocje i zniżki: wybrane kawiarnie i restauracje dla uczestników Marszu i Dnia dla Życia i 

Rodziny 


